
للفترة  دققةالم سنويةتعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) النتائج المالية ال
  م (أثنا عشر شهراً)31/12/2016المنتهية في 

الربع المماثل من   الربع الحالي  البند
  العام السابق

 %
  التغير

  % التغير  الربع السابق

  19-  43372 29-  49623   35177  صافي الربح (الخسارة)
  -2  32900  -11  36417  32353  ي الربح (الخسارة)لإجما

  -19  12066  -29  13792  9725  الربح (الخسارة) التشغيلي
 

  % التغير  الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالية  البند
  7.5-  188768  174450  صافي الربح (الخسارة)

 4-  140503  134750  ي الربح (الخسارة)لإجما
  18-  64713  53287  الربح (الخسارة) التشغيلي

   3.1  2.86  ربحية (خسارة) السهم
  جميع األرقام بالريال السعودي

  وضيحت  بند
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع 
الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 

  السابق إلى

تغير رغبة  نتيجة االنخفاض في إيرادات التاجير قصير األجل وذلك- 1
إلى السيارات  والفارهة العمالء من تأجير السيارات المتوسطة

ى هذا النوع انخفاض الطلب عل استمرارمع الصغيرة أو اإلقتصادية 
عدد  معدل التشغيل وكذلك مما أدى إلى نقص في من التأجير

  مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. بهالسيارات المستخدمة 
مقارنة  أرباح بيع السيارات المستعملة نسبياً مناالنخفاض - 2

بيع السيارات المستخدمة في ل نتيجة بالربع المماثل من العام السابق
النخفاض  نظراً   لها وذلك ددالتأجير قصير األجل قبل الموعد المح

مما أدى إلى نسبة تشغيل متدنية عن الحد األدنى  عليهالطلب 
وبالتالي تم بيع السيارات المستخدمة  بهذا النوع من التأجير المتوقع

وإذا تم بيع السيارات قبل  .في التأجير قصير األجل قبل موعدها
الموعد المحدد لها فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم تحقيق ربحية من 

   بيعها.
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الفترة 
الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

  السابق إلى

 االنخفاض في إيرادات التأجير قصير األجل وذلك النخفاض معدل- 1
السيارات المستخدمة في هذا النوع من التأجير نتيجة ضعف  تشغيل

مع زيادة بسيطة في  اإلقبال من العمالء عليه مقارنة بالعام السابق
  اإليرادات من التأجير طويل األجل.

 م2016عام  زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خالل- 2
نة التجارية ديطبقاً آلجال الذمم الم مليون لایر  8.6والتي بلغت 

  .مليون لایر  3.9م حيث بلغت 2015بعام  مقارنة
مليون لایر  6.6تم تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ  م2016خالل عام - 3

وتحميله على قائمة باالستثمار بإحدى الشركات الزميلة سعودي 
  الدخل الموحدة.

االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع يعود سبب 
الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي 

  إلى

زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خالل الربع الرابع - 1
طبقاً آلجال الذمم مليون لایر   3.6م والتي بلغت 2016من عام 

عام مليون لایر للربع السابق من ال 2.9مقارنة بـ نة التجارية ديالم
  الحالي.

ً من أرباح بيع السيارات المستعملة نتيجة لبيع - 2 االنخفاض نسبيا
السيارات المستخدمة في التأجير قصير األجل قبل الموعد المحدد لها 
وذلك  نظراً النخفاض الطلب عليه مما أدى إلى نسبة تشغيل متدنية 
عن الحد األدنى المتوقع بهذا النوع من التأجير وبالتالي تم بيع 

ستخدمة في التأجير قصير األجل قبل موعدها. وإذا تم السيارات الم
بيع السيارات قبل الموعد المحدد لها فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم 

باإلضافة إلى أنه عدد كثير من السيارات تحقيق ربحية من بيعها 
المستخدمة في التأجير طويل األجل والمفترض بيعها خالل الربع 

  فترة تأجيرها. ء تمديدالعمالطلب  نتيجة تباعلم  الحالي
  



  
  توضيح  بند

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتناسب مع عرض الفترة    إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
  الحالية

مليون لایر  214بلغ إجمالي اإليرادات خالل الربع الحالي  - 1  مالحظات إضافية
مليون لایر من الربع المماثل من العام السابق  228مقابل 

  %.6بانخفاض قدره 
مليون لایر  867بلغ إجمالي اإليرادات خالل الفترة الحالية -2

مليون لایر للفترة المماثلة من العام السابق  875مقابل 
  % 1قدره  نخفاضبا
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (ال توجد حقوق أقلية) خالل -3

ال مليون لایر ( 902مليون لایر  مقابل  995الفترة الحالية 
) للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع توجد حقوق أقلية

  %.10قدره 
انخفاض  إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من  -4

لى تغير رغبة العمالء وتفضيلهم لتأجير السيارات العام السابق يعود إ
المتوسطة و اإلقتصادية عن السيارات الفارهة أو السيارات ذات 
القيمة اإليجارية العالية باإليجار قصير األجل مع انخفاض في معدل 

  إيجار السيارات المستخدمة في التأجير قصير األجل.
رنة بالربع انخفاض الربح التشغيلي للربع الحالي مقا -5

المماثل من العام السابق يعود إلى االنخفاض في إيرادات 
التأجير قصير األجل نتيجة إلى تغير رغبة العمالء وتفضيلهم 
لتأجير السيارات المتوسطة أواإلقتصادية عن السيارات الفارهة 
  أو السيارات ذات القيمة اإليجارية العالية باإليجار قصير األجل. 

إنخفاض الربح التشغيلي للربع الحالي مقارنة بالربع السابق  - 6
مخصصات الديون المشكوك زيادة من العام الحالي يعود إلى 

مليون لایر طبقاً آلجال  3.6في تحصيلها للربع الحالي قد بلغت 
مليون لایر بالربع  2.9 نة التجارية والتي كانتديالذمم الم

  السابق من العام الحالي.
انخفاض الربح التشغيلي للفترة الحالية مقارنة بالفترة -7

المماثة من العام السابق يعود إلى االنخفاض في إيرادات 
التأجير قصير األجل وذلك نتيجة تغير رغبة العمالء وتفضيلهم 
لتأجير السيارات المتوسطة أو اإلقتصادية عن السيارات 

عالية باإليجار الفارهة أو السيارات ذات القيمة اإليجارية ال
قصير األجل مع إنخفاض معدالت تأجير السيارات المستخدمة 

صات الديون في هذا النوع من التأجير كذلك فإن مخص
 8.6المشكوك في تحصيلها خالل الفترة الحالية قد وصلت 

 3.9مقارنة بـ مليون لایر طبقاً آلجال الذمم المدينة التجارية 
 العام السابقللفترة المماثلة من  مليون لایر

ألثنتي عشر شهرا المنتهيتين  تم احتساب ربحية السهم لفترتي ا-8 
بقسمة صافي الدخل للفترة م 31/12/2015م و 31/12/2016في 

مليون سهم (متضمنة أسهم المنحة) بناًء على موافقة  61على 
الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال بمنح اسهم 
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